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Ontex kondigt arbitrageschikking voor R$500 miljoen aan met 

betrekking tot de overname van haar Braziliaanse activiteiten in 
2017 

 
 

Aalst-Erembodegem, 15 september 2021 – Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX) kondigt 
vandaag aan dat het een akkoord heeft gesloten met Hypera S.A. (“Hypera”, voorheen Hypermarcas 
S.A.) voor de minnelijke schikking van bepaalde claims in verband met de overname van de 
Braziliaanse persoonlijke hygiëne activiteiten van Hypera door Ontex. Als onderdeel van deze 
schikking zal Ontex tegen 1 oktober 2021 een bedrag van 500 miljoen Braziliaanse Reais (81 miljoen 
euros1) ontvangen van Hypera. Ontex kocht de Braziliaanse persoonlijke hygiëne activiteiten van 
Hypera in maart 2017 voor een bedrijfswaarde van 1 miljard Braziliaanse Reais. 

Door de schikking zal de arbitrageprocedure die Ontex gestart was in verband met deze vorderingen, 
afgesloten worden. 
 
Het bedrag van de schikking dat overblijft na aftrek van bepaalde arbitrage-gerelateerde kosten zal 
gebruikt worden om schuld terug te betalen, consistent met de ambitie van de Groep om haar 
schuldgraad te verminderen. 
 
 
 
Voetnoot 1: Het bedrag van de schikking is uitgedrukt in Braziliaanse Reais.  Het vermelde bedrag in euros in dit persbericht is omgerekend 
aan een EUR/BRL koers van 6.19. 
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Over Ontex 
Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, met een grote 
expertise op het vlak van babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve producten 
van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen via eigen merken zoals BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, 
CanBebe, CanPed, iD en Serenity, alsook via toonaangevende retailermerken. 
Wereldwijd werken er meer dan 10,000 mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, 
België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussel en Ontex maakt deel uit van de Bel Mid®. Om 
op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of ons volgen op LinkedIn, Facebook, 
Instagram en YouTube. 
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